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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ف المرسلي     والصالة والسالم عىل أشر
 

 

م رئيسالالسيد     ،المحتر

مون المستشارونالسيدات والسادة   ، المحتر

 

بمثابة ميثاق    54.19قانون رقم  المشروع  ب  أتقدم أمام مجلسكم املوقريسعدني، أن  

العمومية لجنة  املرافق  عليه  صادقت  كما  بمجلس  ،  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل 

 . 2021يونيو  10الخميس يوم ، املستشارين

أتوجه بالشكر  ، البد أن  ميثاق املرافق العموميةمشروع    مقتضياتقبل تقديم أهم  و 

املستشار إلى   والسادة  اإلنسانيالسيدات  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  أعضاء   ن 

املوقر  و بمجلسكم  ب،  شيد 
ُ
وأ مضامينه،  أنوه  مع  اإليجابي  وتفاعلهم  املشروع  لهذا  تثمينهم 

ألهم   القانون  مشروع  استجابة  يعكس  الذي  تثير  الش يء  التي  والتطلعات  التحديات 

اهتمامكم والرامية إلى تكريس أسس الحكامة الجيدة باملرفق العام، من خالل قواعد ملزمة 

الخدمات  جودة  وتحسين  العمومية  املرافق  وفعالية  بنجاعة  بالنهوض  كفيلة  وعملية 

 املقدمة.

البدايةوأود   مقتضيالتذكير    في  من  مرجعيته  يستمد  امليثاق  هذا  دستور  بكون  ات 

يحدد  منه، الذي ينص على أنه: "  157اململكة املتعلقة بالحكامة الجيدة، والسيما الفصل  

افق العمومية قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية  ميثاق للمر

 ".والجهات والجماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية

التوجيهات   تنزيل  إطار  في  يندرج  وأداء  كما  بعمل  االرتقاء  إلى  الداعية  السامية  امللكية 

السيما الرسالة امللكية املوجهة  املرافق اإلدارية وجعلها موجهة أساسا لخدمة املرتفقين، و 

  27إلى املشاركين في املنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، املنعقد بالصخيرات بتاريخ  

من خاللها2018فبراير   دعا جاللته  التي  العمومية،    ،  املرافق  ميثاق  بإخراج  التسريع  إلى 

 .وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة
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في  املعتمد  التي تضمنها برنامجها  الحكومة  التزامات  أيضا، أحد  ويجسد هذا املشروع 

النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ   الخاص بتعزيز قيم  الجيدة، محوره  الحكامة 

والسيما في الجانب املتعلق باستكمال الترسانة القانونية ذات الصلة بالحكامة من خالل 

 اعتماد ميثاق املرافق العمومية. 

مالسيد الرئيس   ،  المحتر

مون المستشارونالسيدات والسادة   المحتر
 

هذا جاء  املر   استمرارا املشروع    لقد  ونجاعة  بأداء  االرتقاء  إلى  الرامية  فق  ا للجهود 

و ةالعمومي العمومي  املرفق  وتدبير  سير  منظومة  تأهيل  وكذا  مختلف  ،  من  مكوناته  جعل 

سواء أثناء أداء مهامهم اإلدارية أو  ملتزمين بهذه املبادئ والقواعد  مسؤولين وأطر وأعوان  

 في عالقتهم باملرتفقين.

 كونه:امليثاق هم ما يميز مشروع هذا  وفي هذا السياق، فإن أ  

 ؛يعتبر تنزيال إجرائيا ملقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة .1

 ؛ يستوعب أسس النهوض بحكامة املرافق العمومية اموحد امرجعي اإطار يمثل  .2

ملبادئ وقواعد    خضع جميع املرافق العمومية املعنية بتقديم الخدمات العموميةيُ  .3

الجيدة،   واألجهزة  الحكامة  الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  ذلك  في  بما 

كل   خصوصيات  مراعاة  مع  العام،  املرفق  بمهام  املكلفة  الهيئات  وكذا  العمومية، 

 مرفق. 

 ؛يحدد اآلليات الضرورية إلنجاح مهام املرافق العمومية .4

 . ة والدوليةيستلهم قواعده من أحسن املمارسات الوطني .5
 

مالسيد الرئيس   ،  المحتر

 ، المستشارونالسيدات والسادة 
 

  :أبواب سبعة  ميثاق املرافق العموميةتضمن مشروع وي

األول   - العامةاملتعلق    الباب  القانونية  باألحكام  املصطلحات  بعض  بمدلول  عرف   ،

شروع، كاملرافق العمومية، والخدمة العمومية، واملرتفق. كما حدد نطاق هذا املالواردة في 

 تطبيق هذا القانون.  
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حدد من جهة   حيث ها،  ء أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومباد  يتضمن:  الباب الثاني   -

 :أهداف قواعد الحكامة الجيدة ممثلة في

 تحقيق األهداف االستراتيجية للمرافق العمومية؛  -

 تطوير منظومة تنظيم املرافق العمومية؛  -

 تعزيز نجاعة املرافق العمومية في تدبير مواردها؛ -

 الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها؛  -

وإشراك مختلف   إرساء دعائم انفتاح املرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي،  -

 تها؛ الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جود

 ؛ترسيخ قيم النزاهة -

 . إعمال مبدأ الشفافية -
 

الجيدة،    الحكامة  مبادئ  إلى  الباب  هذا  يشير  أخرى،  جهة  احترام وومن  مقدمتها  في 

املرتفقين،   بين  واملساواة  أنشطتها،  في كل  للقانون  العمومية  تغطية املرافق  في  واإلنصاف 

الوطني والجودة،  ،التراب  واملالءمة،  الخدمات،  أداء  في  وربط   واالستمرارية  والشفافية، 

 املسؤولية باملحاسبة، والنزاهة، واالنفتاح.
 

الثالث  - الباب  نجاعة    يحددف  ،أما  بتعزيز  الكفيلة  افق وفعالية  القواعد  املر

السنوات    العمومية متعددة  برامج عمل  والتدبير، من خالل وضع  التنظيم  على مستوى 

التنمية   متطلبات  وكذا  الترابية  والخصوصيات  املرتفقين  حاجيات  االعتبار  بعين  تأخذ 

جدت من أجلها، واالرتكاز املستدامة، ومالءمة مهام هذه املرافق مع األهداف العامة التي و 

التفريع   مبدأي  على  االعتماد  مع  الداخلية  التنظيمية  هياكلها  لتصميم  كقاعدة  عليها 

خدمات  وتقديم  وسائلها  وتعاضد  برامجها  التقائية  تعزيز  وكذا  اإلداري،  والالتمركز 

مندمجة، والعمل على تفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات املجتمع املدني 

ملنظمات غير الحكومية، وتحسين نجاعة تدبير مواردها البشرية واملادية وربط املسؤولية  وا

 .باملحاسبة

افق العمومية فيتضمن    وفيما يخص الباب الرابع   - القواعد املنظمة لعالقة املر

من خالل تعزيز االنفتاح عليهم والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم،  باملرتفقين،
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املرافق، وتهم على الخصوص   تقدمها هذه  التي  الخدمات  إلى جانب قواعد تؤطر تحسين 

تبسيط اإلجراءات واملساطر اإلدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع  

املر  التوفيقية لحل الخالفات  من جودتها، واالهتمام بتظلمات  إلى املساعي  تفقين واللجوء 

 التي قد تقع بينهما؛ 

َص  و  - ِّ
ص 

ُ
، من خالل افق العموميةر للقواعد املتعلقة بتخليق امل  الباب الخامسخ

التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على املوارد البشرية للمرافق العمومية احترامها،  

اهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم  وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النز 

 التخليق في تدبير شؤون هذه املرافق؛ 

افق العموميةفيتعلق بإحداث    ،أما الباب السادس  - ، يتولى مهمة  مرصد وطني للمر

رصد مستوى فعالية أداء املرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم املخططات والبرامج التي تم 

تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير واإلجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه املرافق والرفع من  

 جودة الخدمات التي تقدمها.

املكلفة   الهيئاتجميع  تتعلق بإخضاع    ،الباب السابع واألخير أحكاما متفرقة  تضمنوي  -

بعض   مراعاة خصوصية  مع  امليثاق،  هذا  ألحكام  العام  املرفق  يحيل  بمهام  كما  املرافق. 

نصوص  بموجب  امليثاق  مقتضيات  لتطبيق  الزم  اجراء  كل  اتخاذ  على  القانون  مشروع 

 تشريعية أو تنظيمية.
 

والسادة   السيدات  الرئيس،  السيد  هي،  مضامين    املستشارونتلكم  أهم  املحترمون، 

 . املعروض على أنظار مجلسكم املوقرميثاق املرافق العمومية مشروع 
 

 يكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. والسالم عل


